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Mål Kursen är en överbryggningskurs mellan gymnasium och högskola.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. beräkna uttryck som innehåller tal, bestämma minsta gemensamma nämnare, hantera
potenslagar
2. förenkla algebraiska uttryck, lösa första- och andragradsekvationer
3. hantera rotlagarna, lösa enkla rotekvationer, hantera logaritmlagarna,
4. känna till begreppen enhetscirkel, tangent, radie, diameter, bestämma värdena på och
skissera graferna till trigonometriska funktioner
5. kunna förklara en tankegång , kunna läsa en lösning som någon annan skrivit, kunna
värdera två olika lösningar till samma problem

Kursens innehåll Olika typer av tal, bråkräkning, potenser, algebraiska uttryck, linjära och andragradsuttryck,
rötter, rotekvationer, logaritmer, logaritmekvationer, vinklar och cirklar, trigonometriska
funktioner och ekvationer, trigonometriska samband

Undervisning Kursen är webbaserad och interaktiv vilket innebär att kursen till stor del bygger på
självstudier. Studenter får hjälp och studieledning av lärare genom diskussionsforum

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MA101A&revisionId=1246&lang=sv
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Förkunskaper Ma C eller motsvarande

Examinationsform 0010 Numerisk räkning, 1hp (Lärandemål 1)
0020 Algebra, 1hp (Lärandemål 2)
0030 Rötter och logaritmer, 1hp (Lärandemål 3)
0040 Trigonometri, 1hp (Lärandemål 4)
0060. Inlämningsuppgift, 1hp (Lärandemål 5)

Betyg Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Numerisk räkning 1 hp Betyg: UG

0020   Algebra 1 hp Betyg: UG

0030   Rötter och logaritmer 1 hp Betyg: UG

0040   Trigonometri 1 hp Betyg: UG

0060   Inlämningsuppgifter 1 hp Betyg: UG


